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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 353/22 

w dniu 4 stycznia 2022 r. 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 17 grudnia i 27 grudnia 
2021 r.  

 

3. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: „Bieg Górski XRUN Złotopień 2022” złożonego przez Fundacja 
,,Beskid’’ na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: „Dzieciaki na stok” złożonego przez Stowarzyszenie dla Ciebie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 

5. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia spółki Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
zwołanego na dzień 12 stycznia 2022 r.  

 

6.  Informacja w sprawie wniosku Gminy Kęty o sprzedaż nieruchomości 
położonej w Bulowicach. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Alwernia na lata 2021-2036”. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1775/21 z dnia 7 
grudnia 2021r. w sprawie zawarcia umowy przechowania zespołów, 
podzespołów i części dostarczonych w ramach realizacji umowy 
dostawy „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń 
aglomeracyjnych”. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 956/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ 
projektu A: Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów 
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opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i 
klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w 
istniejących instytucjach i Typ projektu B: Tworzenie warunków dla 
rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna – nabór 
dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w 
PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym 
kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia 
konkursu) zmienionego uchwałą Nr 1058/21 z dnia 20 lipca 2021 r oraz 
Uchwałą Nr 1736/21 z dnia 30 listopada 2021 r. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy ocenionych projektów oraz 
listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów 
i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia 
życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A: Wsparcie dla 
tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 
3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach 
i Typ projektu B: Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi 
do lat 3 przez dziennego opiekuna – nabór dedykowany projektom, 
których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza 
równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany 
stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu). 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1538/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 803/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 285/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego 



Strona 3 z 5 

 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020”, z późn. zm. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 241/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 
w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 
Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1497/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2125/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, 
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1807/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 

18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.02-12-0173/17 pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych  
na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach 
mieszkalnych. 

 

19. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. do konsultacji. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/437/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 
nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIII/437/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

 

21. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 
2022 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/290/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r w sprawie 
powołania Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa 
Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie. 

 

22. Informacja w sprawie podziału II transzy instrumentu REACT-EU 
służącego wparciu łagodzenia społeczno-gospodarczych skutków 
pandemii COVID-19. 

 

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: ,,Wieczne Źródło, Boskie Światło/Muzyka Dawna w Kościele 
Ewangelickim’’ złożonego przez Parafia Ewangelicko - Augsburska 
Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz Stadło na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2022 roku 
wybranych w wyniku głosowania przez mieszkańców Małopolski w 
ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w dziedzinie kultury. 

 

25. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2022 rok dla 
Krynicy-Zdrój z przeznaczeniem na realizację 55. Festiwalu im. Jana 
Kiepury. 

 

26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: ,,Tu bi-szwat - święto drzew’’ złożonego przez Fundację Chabad 
Lubawitch Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

27. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łącko – Części „A”, obejmujący tereny położone w miejscowościach: 
Łącko, Zabrzeż i Zagorzyn. 
 

28. Informacja w sprawie wyników sprawozdania z audytu finansowo-
organizacyjnego jednostek edukacyjnych Województwa Małopolskiego. 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
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30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami realizowanych przez Województwo Małopolskie. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
budżetowych, będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, 
niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie 
finansowym jednostki na 2022 rok. 

 

Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


